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SYFTE OCH INNEHÅLL 

 

Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Planens funktion är 

att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och ha tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det 

arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Planen är även ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att den 

beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp. 

 
VISION 
 
På von Bahrs skola arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Skolan ska vara fri från kränkningar och 

diskriminering. Rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkningar ska vara väl fungerande och kända av alla på skolan.  

 

DEFINITIONER  
 
Kränkande behandling  

Kränkningar kan ske vid enstaka eller upprepande tillfällen. Kränkande behandling strider mot principen om alla människors lika värde. Det är 

personen som blivit utsatt som avgör om hon eller han är kränkt. En kränkning kan vara 

- Fysisk (t.ex. slag, fasthållen) 

- Verbal (t.ex. fula ord, öknamn) 

- Text/bild/media (t.ex. sms, sociala medier, klotter) 

- Psykosocial (t.ex. rykten, utfrysning) 

 

Mobbning 
Mobbning är när en eller flera personer som en medveten handling utsätter någon för kränkande behandling vid upprepade tillfällen och över tid.  

 

Diskriminering  

Diskriminering innebär negativ särbehandling med utgångspunkt från någon av de sju diskrimineringsgrunderna:  

 Ålder 

 Kön 

 Funktionsnedsättning  
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 Religion eller annan trosuppfattning  

 Etnicitet 

 Sexuell läggning  

 Könsöverskridande identitet 

Diskriminering handlar om någon form av missgynnande och förutsätter därför makt hos den som utför diskrimineringen. I skolans verksamhet är det 

huvudman eller personal som kan göra sig skyldig till diskriminering. Elever kan således inte diskriminera varandra.  

 

Trakasserier  
Trakasserier är ett beteende som kränker någon och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se ovan).  

 

 

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE PLAN 

 
Utvärderingen av hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts är utgångspunkten för den nya planen.  

 

 

Föregående periods åtgärder Målet för åtgärden/önskvärd effekt Effekt/hur blev det 

SKL´s enkät för kartläggning kring trivsel 

och trygghet. 

Enkäten genomförd under våren.  91% känner sig trygga i skolan. Resultatet har 

använts som diskussionsunderlag för åtgärder och 

förebyggande arbete både i arbetslag och i elevråd.  

 

 

Likabehandlingsgruppen finns ej i 

organisationen, arbetet med främjande, 

förebyggande och åtgärdande insatser 

sköts av mentorerna/klasslärarna.  

Kort handläggningstid och ett effektivare arbete.  

 

Tydligare riktlinjer för dokumentation av 

åtgärder då elev utsatts för kränkning behöver 

utarbetas. Stöd till mentorerna/klasslärarna från 

elevhälsa och skolledning behöver förstärkas.   

Hälsogrupp på skolan som gör 

grundplanering för ett övergripande 

främjande och förebyggande arbete.  

Mer systematiskt arbeta förebyggande och 

främjande i ett F-9 perspektiv.  

Hälsogruppen har genomfört olika aktiviteter 

återkommande under året. 
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FRÄMJANDE ARBETE 

 
Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande 

uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Syftet är att skapa en trygg förskole- och skolmiljö och förstärka respekten 

för allas lika värde. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och genomförs utan att det föranleds av något 

särskilt identifierat problem i verksamheten. 

 

Främjande arbete sker dagligen i klassrummet. Det främjande arbetet ska bidra till att det skapas goda relationer mellan eleverna. 

Mentorerna/klasslärarna är ansvariga för att värdegrundsarbete genomförs på klass/gruppnivå. På skolan finns även Hälsogruppen som initierar och 

planerar för gemensamma främjande insatser för hela skolan. I Hälsogruppen finns en (vuxen) representant från varje arbetslag samt från elevhälsa och 

skolledning.  

 

 
Insats  Ansvar/person anges Tidsplan Uppföljning när och hur 

 

Gemensam rast fredagar för åk 6-9. En klass 

från F-5 bjuds in att delta varje vecka enligt 

ett rullande schema.  Under rasten anordnas 

fika samt ibland en aktivitet. 

 

 

Skolvärden och 

mentorer 6-9. En klass 

ansvarar vare vecka för 

att förbereda fika och 

ordna aktivitet.   

Varje fredag 

hela läsåret.  

Arbetslagets utvärdering vid terminens slut 

 

På skolan tillämpas ett demokratiskt 

arbetssätt med elevinflytande gällande såväl 

den egna studieplaneringen som skolmiljön. 

 

 

Mentor/klasslärare.  

 

Hela läsåret. Arbetslagets utvärdering vid terminens slut 

 

Elever i årskurs 6-9 har möjlighet att äta 

frukost på skolan tillsammans med vuxen 

alla dagar före skolstart. 

 

Skolvärd./frukostvärd. 

Hela läsåret  Arbetslagets utvärdering vid terminens slut 

 

Elevråd F-5 och 6-9. 

 

 

Ansvarig vuxen utses 

läsårsvis 

  

 

Organisation i arbetslag där alla vuxna 

känner till eleverna i sitt arbetslag.  

 

Arbetslaget 
 

A-lag varje 

vecka 

 

Arbetslagets utvärdering vid terminens slut 
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Värdegrundsarbete i alla klasser.  

 

 

Värdegrundsarbetet inkluderas i varje ämne 

och genomförs kontinuerligt under läsåret. 

 

 

Hälsogruppen, 

mentor/klasslärare. 

 

Mentor/klasslärare. 

 

 
 

Arbetslagets utvärdering vid terminens slut 

 

Skolans ”fyra alltid” är en ledstjärna för 

skolans arbete med värdegrunden.  

 

All personal  
 

Kontinuerligt  
 

Arbetslagets utvärdering vid terminens slut 

 

Fyra regler med tydliga konsekvenser 

stödjer elever och personal till ett gott 

beteende och en trivsam arbetsmiljö 

 

All personal  
 

Kontinuerligt  
 

Rektor, arbetslagets utvärdering vid terminens 

slut 

 

Vuxenledd, organiserad  rastlek på 

förmiddagsrasten (F-5)  

 

Respektive 

fritidsavdelning  

Varje förmiddag  Fritidspersonal  

 

Tematiskt arbete (schemabrytande dag alt 

temavecka) 1 g/termin.  

 

Hälsogruppen  
 

 

 

 

 

 

Aktivitets(halv)dag med F-9 perspektiv, von 

Bahrs dagen.  

 

Hälsogruppen samt 

mentorer + elever åk 9 

(ht) och elevrådet (vt).  

½ dag /termin Arbetslagets utvärdering vid terminens slut 

 

En skolvärd anställs på 100% med syfte att 

utveckla rastverksamheten för F-9. Öka 

vuxentätheten på skolan, öka tryggheten, 

arbeta förebyggande.  

 

Rektor 

7 januari och 

tillsvidare.  

31 oktober 2016 

    

 

KARTLÄGGNING 

 
Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och 

riskområden som identifieras i verksamheten ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra 
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diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen omfattar såväl förekomsten av trakasserier och kränkande behandling som en 

översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå.  

 

Eleverna gör under höstterminen en enkät med frågor kring trygghet, trivsel och förekomst av kräkande behandling. Vårdnadshavare får i samband 

med utvecklingssamtalet svara på frågor om sitt barns trygghet i skolan.  

 

Redovisning av hur periodens kartläggning har gått till och hur personalen och barnen/eleverna har medverkat 

Kartläggning genomfördes under oktober månad 2015. Alla elever gavs möjlighet att besvara en enkät under skoltid. För eleverna i årskurs 

2-9 bestod enkäten av dels av öppna frågor där de själva fick formulera svaret, dels av några frågor med svarsalternativ. Eleverna i förskoleklass samt 

årskurs 1 fick en enkät med frågor och svarsalternativ.  

            

 

FÖREBYGGANDE ARBETE 

 
Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Syftet är att avvärja risker för 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De konkreta insatser som planeras utgår från den kartläggning som gjorts. 

 

Konkreta insatser utifrån årets kartläggning och utvärderingen av föregående plan 

 

Insats    Mål att uppnå/önskvärd 

effekt 
Ansvar/person  Tidsplan Uppföljning när 

 

Värdegrundsarbete i alla klasser som 

planeras fortlöpande utifrån elevenkät och 

utvärderingar.  

 

Förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön för eleverna 

och minska förekomst av 

oönskat beteende.  

 

Mentor/klasslä

rare. 

 

Hela läsåret  

 

maj/juni 

 

EQ- verkstan; värdegrundsmaterial med 

övningar för utvalda årskurser finns.  

 

Förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön för eleverna 

och minska förekomst av 

oönskat beteende.  

 

Mentor/klasslä

rare åk F-5 och 

åk 6,  

Hälsogruppen  

Hela läsåret  maj/juni 
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ATT UPPTÄCKA, ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE 
BEHANDLING 

 

Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla  

När en elev och/eller dennes vårdnadshavare upplever att eleven blivit kränkt i skolan bör i första hand kontakt tas med elevens mentor/klasslärare. 

Alternativt kan vårdnadshavare och elev istället kontakta rektor eller annan vuxen anställd på skolan. Informationen kan lämnas muntligt eller 

skriftligt. Är anmälan anonym kan den inte utredas vidare på samma sätt som beskrivs nedan. Om en vuxen person kränkt en elev ska alltid rektor 

kontaktas. 

   

Rutiner för personalens respektive chefs skyldighet att anmäla 

 

Schema för rastvärdar finns för alla 

årskurser.  

 

God trivsel och trygghet 

under hela skoldagen 

 

Arbetslag och 

rektor   

 

Hela läsåret  

 

Kontinuerligt 
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När personal får kännedom om att elev blivit kränkt ska detta skyndsamt utredas och åtgärder vidtas. Elevens mentor/klasslärare ska informeras och 

denne sköter sedan kontakten med vårdnadshavare. Personal är skyldig att anmäla händelsen till rektor. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla vidare till 

huvudman (kommunen).  

  

Rutiner för utredning och dokumentation  

Om en elev blivit utsatt anmäler mentor/klasslärare till rektor. Mall för dokumentation bifogas planen mot diskriminering och kränkande behandling. 

Dokumentationen sker digitalt. Kuratorn bokar då en tid för mentor/klasslärare för att arbetet med utredning, åtgärder och dokumentation ska planeras. 

Den utsatte elevens mentor/klasslärare ansvarar för utredning och dokumentation med stöd från kurator. Inblandade elever, vårdnadshavare och 

skolpersonal kan bidra med information om vad som hänt och när. Dokumentationen ska lämnas till den utsatte elevens rektor. 

 

Åtgärder då elev blivit utsatt för kränkning 

Alla som arbetar på skolan har ansvar att reagera och agera när de upptäcker eller får kännedom om att en eller flera elever beter sig olämpligt eller det 

kan befaras att någon utsätts för kränkning. Åtgärden kan till exempel vara tillsägelse och rapportering till mentor/klasslärare. Även det som uppfattas 

som en enstaka händelse eller ”skojbråk” ska rapporteras till mentor/klasslärare.  

 

Vid konflikter mellan elever erbjuds de inblandade eleverna stöd för att lösa konflikten. Ofta förekommer kränkningar från båda parter i samband med 

konflikter.  

 

Arbetsgång vid samtal med elever som utsatt någon för kränkning  

Grundprincipen är att samtala med eleverna enskilt, inte i grupp samma dag som kränkningen kommer till kännedom. Fokus vid samtalet ligger på att 

klargöra att det som hänt inte är acceptabelt och måste upphöra. Samtalet ska vara framåtblickande, eleven som har kränkt ska ges möjlighet att föreslå 

vilka åtgärder han/hon kan genomföra för att situationen ska förändras och det kränkande beteendet ska upphöra. Vårdnadshavare till samtliga 

inblandade elever informeras av respektive elevs mentor/klasslärare samma dag som samtalet har ägt rum. Samtalet ska följas upp vid flera tillfällen 

under en period om 1-3 veckor. Uppföljningarna dokumenteras. Vid uppföljningen kontrolleras att överenskommelser har hållits och inga nya 

kränkningar har skett. 

 

 Två vuxna bör vara med vid samtalet: en som håller i samtalet och en som för dokumentation.  

 Klargör att det som skett inte är acceptabelt, efterhör med eleven ni pratar med vad han/hon kan göra för att inga nya kräkningar ska ske och 

eventuell mobbning upphöra. Tala om att mentor/klasslärare kommer att kontakta vårdnadshavare.  

 Håll fokus på det som samtalet gäller. Vill eleven berätta om andra saker eller sin egen situation är det mer lämpligt att boka en ny tid för det. 

 Mentor/klasslärare kontaktar vårdnadshavare samma dag och berättar vad som hänt och vad ni nu kommit överens om.  

 Dokumentera samtalet i mallen för dokumentation av händelse. Dokumentationen lämnas digitalt till rektor.  

 

Rutin när personal har kränkt barn/elever  
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När anmälan om en kränkning gäller att en vuxen kränkt en elev är rektor ansvarig för utredning och åtgärder. Vid behov, och om det anses lämpligt, 

konsulterar rektor elevhälsans personal. All personal på skolan är skyldig att anmäla till rektor om de får kännedom om att en vuxen på skolan kränkt 

en elev.  

 

Rutin för revidering av periodens plan och fastställande av nästkommande plan – datum 

Planen utvärderas vid läsårets början. Ett förslag till ny plan presenteras under oktober månad. Arbetslag, elevhälsa och elevråd ska vara delaktiga i 

utvärderingen. Planen ska vara fastställd senast 1 november. Fram t.o.m. att den nya planen fastställts gäller den föregående.  

 

 


